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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. TINJAUAN UMUM 

Perkembangan suatu daerah yang diiringi oleh bertambah majunya tingkat 

sosial dan ekonomi masyarakat daerah tersebut secara langsung akan 

menyebabkan mobilitas penduduk menjadi sangat tinggi untuk memenuhi 

semakin kompleknya kebutuhan mereka. Perkembangan suatu daerah akan sangat 

ditentukan oleh ketersediaan transportasi yang ada, karena transportasi memegang 

peranan sebagai penopang mobilitas aktifitas masyarakat pada daerah tersebut. 

Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk yang semakin padat dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, 

maka pergerakan barang dan jasa juga akan meningkat yang harus diimbangi 

dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, di antaranya penambahan 

jaringan jalan dan pengaturan lalu lintas.  

Menurut UU RI. No. 13 tahun 1980 pasal 3 dan 4 serta PP RI No. 26 tahun 

1985 pasal 4 s/d 12 tentang jalan, menyebutkan bahwa jalan mempunyai beberapa 

peranan penting antara lain : 

a. Mempunyai peranan strategis di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan 

hankam. 

b. Mendorong pengembangan satuan wilayah pengembangan untuk menjaga 

keseimbangan antar tingkat perkembangan daerah satu dengan daerah lainnya. 

c. Membentuk suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan 

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam 

pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

Kota Semarang yang sekaligus ibukota Provinsi Jawa Tengah merupakan 

kota yang strategis, karena menghubungkan antara Jawa Timur dengan Jawa Barat 
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dan Jakarta. Oleh karenanya Kota Semarang didukung dengan serangkaian 

kegiatan sosial ekonomi yang tinggi. Aktifitas ekonomi ini menjadikan berbagai 

sarana dan prasarana transportasi menjadi sangat penting sebagai penunjangnya. 

Dan salah satu daerah di Kota Semarang yang merupakan akses penghubung antar 

kota adalah Jalan Kaligawe. Oleh karenanya Jalan Kaligawe Semarang 

merupakan jalan terpenting di Jawa Tengah. 

Karena Jalan Kaligawe merupakan salah satu jalur utama bagi transportasi 

di Jawa Tengah, maka banyak sekali sarana yang melaluinya seperti mobil, 

sepeda, motor, angkutan umum, becak, kereta api dan lain-lain. Karena banyaknya 

sarana tersebut Jalan Kaligawe sering mengalami kemacetan. Selain masalah 

kemacetan, masalah lain yang sering melanda Kaligawe adalah luapan air laut 

(rob). Hal ini menyebabkan jalanan rusak dan berlubang. Tentu saja ini akan 

mengganggu kelancaran transportasi, sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi 

masyarakat yang terhambat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas maka perlu peningkatan jalan, 

khususnya untuk jalan akses ke Kota Semarang melalui proyek Perencanaan 

Jembatan Layang Perlintasan Kereta Api Kaligawe dengan U Girder. 

Untuk melaksanakan pekerjaan ini perencana menggunakan 

Pedoman/Spesifikasi Teknis sesuai Master Plan daerah Kaligawe yang ada serta 

mengacu pada standar-standar Bidang Pekerjaan Umum/Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yang berlaku. 

Konstruksi yang digunakan pada jalan akses tersebut berupa konstruksi 

jembatan layang, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

• Keadaan lokasi di sekitar proyek merupakan daerah yang dekat dengan 

laut sehingga fluktuasi terjadinya rob cukup tinggi khususnya pada musim 

penghujan, agar lalu lintas tidak terganggu, maka digunakan konstruksi 

jembatan layang. 

• Adanya rel kereta api yang melintasi Jalan Kaligawe, sehingga sering 

terjadi kemacetan jika kereta api sedang melintas. 

• Aspek estetika. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1.  Maksud 

Maksud dilakukannya Perencanaan Jembatan Layang Perlintasan Kereta 

Api Kaligawe dengan U Girder adalah : 

a. Mendukung mobilitas masyarakat antar kota sehingga dapat 

meningkatkan aksesbilitas kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, 

dan pertahanan keamanan. 

b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk memanfaatkan 

fasilitas transportasi darat seoptimal mungkin, sehingga masyarakat 

akan merasa aman dan nyaman. 

 

1.3.2.  Tujuan 

Tujuan dilakukannya Perencanaan Jembatan Layang Perlintasan Kereta 

Api Kaligawe dengan U Girder adalah : 

a. Mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi di Jalan Kaligawe. 

b. Menghindari resiko terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh 

lintasan kereta api. 

c. Menghilangkan tundaan akibat melintasnya kereta api pada 

perlintasan. 

d. Mengatasi pertambahan jumlah arus lalu lintas pada Jalan Kaligawe. 

 

1.4. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN MASALAH 

Pada perencanaan sistem transportasi suatu hal yang perlu diperhatikan 

adalah pengidentifikasian masalah. Bahan-bahan yang diperoleh dari hasil survey 

atau hasil investigasi bertindak sebagai input permasalahan yang akan dipecahkan 

untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil. 

Pembatasan masalah pada perencanaan Jembatan Layang Kaligawe yang 

Melintasi Rel Kereta Api dengan U Girder adalah sebagai berikut : 

a. Penentuan trase / lokasi 

b. Aspek jalan 

c. Aspek jembatan 
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d. Aspek tanah 

e. Perhitungan struktur jembatan 

 

1.5. LOKASI PROYEK 

Lokasi dilaksanakannya Perencanaan Jembatan Layang Perlintasan Kereta 

Api Kaligawe dengan U Girder adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Peta Lokasi 

Lokasi Pekerjaan 

Lokasi Pekerjaan 
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penyusunan Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab 

dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar 

sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum, latar belakang, 

maksud dan tujuan, pembatasan masalah, lokasi proyek, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

 Pada bab ini membahas mengenai teori-teori serta studi-studi yang 

dijadikan acuan dalam perencanaan alternatif dan analisis perancangan 

detail terpilih. 

BAB III METODOLOGI 

 Mencakup tahap  persiapan, tahap penulisan laporan, survey dan 

pengumpulan data serta analisa data. 

BAB IV ANALISA DATA 

 Pada bab ini membahas mengenai penganalisaan data-data yang 

diperlukan dalam perencanaan. 

BAB V PERHITUNGAN KONSTRUKSI 

 Pada bab ini membahas mengenai kelanjutan dari analisa data dengan 

melakukan perhitungan-perhitungan perencanaan berdasarkan data-

data hasil analisa. 

BAB VI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA 

 Pada bab ini menguraikan perhitungan rencana anggaran biaya dari 

perhitungan volume hingga rekapitulasi biaya. 

BAB VII RENCANA KERJA DAN SYARAT 

 Pada bab ini menguraikan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis 

pelaksanaan pekerjaan. 

BAB VIII PENUTUP 

 Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil pengolahan data serta 

saran-saran dalam pelaksanaan. 


